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 قدهمم 

شخصی وجود دارد که هر چند در گذر ایام و در بازی  ،در زندگی هر یک از ما  

شود اما همیشه  می کنیم و در خاطرمان کم رنگ می روز و شب فراموشش

ی همهشخصی که مهرش در دل  ،و نقش مهمی داردا .وجود دارد و پابرجاست

دی که مرده و زنده فر ،هاست و در همه جای دنیا کار و عملش یکی استانسان

  ندارد و همیشه در کنار فرزندش است. 

خواستار گذشت  و حسابی به ما ندارد و چه ماگذراند  می روزهای خود را زندگی  

گذرد می وشنود. ارا برای توقفش نمیا گذرد و فریاد ممی یا نه او ،میش باشاایام

و امسال در  شودمی پرتاب پیچد و روزها به سوی روزهای دیگر می را در خودا م

 میان ایند و شاید مادر هم برای فرزندش در گردمی چشم به هم زدنی پارسال

آشفتگی ها گم شود اما فرزند هیچ گاه برای هیچ مادری گم نخواهد شد و 

 همیشه فرزند خواهد ماند.  

 یابد ومی گاهی این حس مقدس مادر و فرزندی فزوندر این گیر و دار زمانه   

 گویم کم کم فراموشم می آورد. می این همان لحظاتی است که مرا به درد

است که مرا  طور نیست دردی نیست که فراموش شود بغضی اما نه این شودمی

 کند و فراموش شدنی نیست تنها گاهی با مسکنی آراممی هاست متالشیسال

کند می را تحمل ی که بیماری سختیانبرجاست غصه فرزند همیشه پا وگیرد می
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شود می انشاننیست و این اشک و آه است که سهم مادر هاو درمانی برای آن

 ایی جز گریه نیست و مردمی که زندگی خودشان راچاره انی که برایشانمادر

 .  بی به حساب مادران دردمند ندارندکنند و حسامی

تنها انتقام خوشی  ،شناسدمینشود زمانه را که زن و مرد و مادر و فرزند می چه   

 خرمن خرمن پس و بخشدمی اهایی که جرعه جرعه به مگیرد خوشیمی را

به هایم را غصهکاغذی است که  ی منگیرد تنها سنگ صبورم این روزهامی

 نصیحتی ندارد. حرف و گوید این و آن و زند نمیخرد و دمی نمیمی جان

سعی نمودم تا حسرت ام و دل مادران پرداخته در این درد و دل کاغذی به درد   

 .   ها را مطرح کنمهای آنو غصه

 

 

 

 89تابستان 

 راضیه رحیمی
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 ههای مادراندرد دلفصل اول: 
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 مقدهم

است از اینن رو   زنان و مادران دردمند بودهام به عنوان یک زن همیشه دغدغه  

ایی از  ایی بر دل دارند و گوشه سعی نمودم پای درد دل مادرانی بنشینم که غصه

 گیرد. می طرح نمایم این فصل درد دل این مادران را در برها را م هزاران درد آن
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 هب انم جان

 بنننه ننننام  خداونننند مهتننناب و آفتننناب    
 

 

 آغننناز هنننر سنننخن، پاینننان هنننر کتننناب    
 

 هننا، تننو روح هننر کالمننی    پرودگننار جننان 
 

 

 زیبنننایی زمیننننی بنننر منننا بنننود نقننناب      
 

 بگشننتهاش هننر جننا نوشننته نامننت آن قطعننه
 

 

 ایننی خننراب  کنناع عظننیم همننت از کلبننه    
 

 تننو منجننی جهننانی از هننر بننال و طوفننان   
 

 

 نامننت بننرم و اسننمت ننناجی شننود ز گننرداب   
 

 ی سننراب یننار منننی کننه ماننندم گننم گشننته 
 

 

 نامننت بننرم و راهننی گننردد  عیننان ز مننرداب   
 

 مهننر و وفننا و عشننقت ای خننالق جهننان    
 

 

 شب را نموده چنون روز، منس را طنالی نناب     
 

  خداونننند  سرتاسنننر محبنننت  منننی جنننام
 

 

 و شننراب مننی مننادر نمننوده پیکننی از ایننن   
 

www.takbook.com



 مارداهن

04 

 

 مارد 

 رفینننق بنننی فرینننب و  بنننی کلنننک، منننادر 
 

 

 کنننند ابلنننیس را هنننم چنننون ملنننک، منننادر 
 

 ننننننداری او  رقیبنننننی  بهنننننر فرزنننننندش
 

 

 یگانننننه باشنننند و یکتننننا و تننننک، مننننادر  
 

 زده آتش بنه آمنالش، کنند خنود را فندا، منادر       
 

 

 زده بننننر آرزوهننننایش، کتننننک، مننننادر     
 

 ر لحظه اطفاری  چه غمزه دارد این دنینا  کند ه
 

 

 ندارد بهر این دوران کمنی حتنی وزک، منادر     
 

 شنود دوزع   منی  به همنراه پسنر او بناز عنازم    
 

 

 ز مهننر مننادری سننازد بهشننتی از درک، مننادر  
 

 نندارد جننان او صننحت ، ننندارد قننوت و قنندرت  
 

 

 سراسننننر جننننان او غننننر  تننننرک، مننننادر 
 

 زنند غنم را ک،نک، منادر    نموده رام خود دنینا ،  
 

 

 نماید بهر فرزندش چه سختی ها  النک، منادر    
 

 به وقت مردنش  مادر شود چشنم انتظنار  تنو     
 

 

 ندارد دست بی جانش  کمی حتی نمنک، منادر   
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 مارد جانباز

 الال   ام جوان رفته ،الالام شهید زنده ،الال گلم الالال ال
 تو را افتاده و تنها اکردند؟ها کردند؟ چر گل مادر چهالال الال 
 ؟ها ز حاملو گونه افتادی ز شمشیر  ر چرا اینسوار برتر ماد 
 ها     به وقت رفتنت بودی جوانم یوسف دل 
 تو رستم هیبت و تنها  به سان آن  یل رعنا 
 بلند باال          تو سروی آهنین بودی  کمندین و 

    دو چشم نرگست مادر چرا نورش نهان گشته ؟
 این چنین حاال ؟  ات جانا که کرده لبان غنچه
 فرشته خو ،ملک چهره ،سیه گیسو ،کمند ابرو

 ها   به محفل ،تو بودی یوسف ثانی به هر مجلس
 ها به منزل و گرفته مادرت جشنی به هر کوی
 ها به محملو عروسی گشته آماده به بالین 

 تو ای محبوب و یار من  ،بهار من ،نگار من
 ها حرف  خارسنگدل ته قامتش  مادر زشکس

 غمی سنگین  و من تنها ؟تو رفته و چه آوردی
 ها هایم شکسته زیر مشکل تمام  استخوان

 قلب من مادر  شکسته 
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 ها چه بر گل و دل  چندی  چه بر خاکنشسته جان و 
 صفا و معرفت الال ،تو رفتی و وفا الال

 شده دعوا، شده غوغا جهنم را ،سرراه  
 رفتی و جهان گشته تمام روز و شب بلوا تو 

 جنگجوی بی همتا، همان همان یارت که یادت  هست
 ها ی شب همان فرمانده ،ها همان رزمنده خط

 ها شده سلطان ساحل ،دانی که راهش را نموده گم نمی
 ها محمد را به یاد آری همان جنگاور میدان همان قربانی مین

 ویالها قارونپسر  را کو ببین اکنون شده 
 نکن ناله ز این بیداد ،نزن فریاد ،نکن گریه

 ها نگویم من  تو را دیگر ز این احوال  جنگل
 بگویم من تو را جانا ز احوال دالورها

 گل سرع و سفید من،تو ای زنده شهید من
 ها محفل به  ،به هر مجلس ،دانی به هر بزمی نمی

 ها حاصلبرند نام وطن را روی  سر، با عشق و 
 ها هایی از این خاک و از این گل جوان
 سمند هیبت ،هایی بلند غیرت جوان

 خدا همت، علی صولت
 ندارند حسرت چیزی به  جز عزت به جز شوکت

 برای  خاک ایرانم  بدون ثروت و کسوت
 ی چشمی  به این قدرت ندارند گوشه

 نخواهند سهمی یا قسمت
 از این مکنت
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 ی جانان  همان اندیشه
 بهترین شربتوشند بن
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 االرث مارد  مفقود

 چشمم به راه است و چه شیرین تنر از خبنر ؟   
 

 

 عمری به در دوختنه شند  چشنم و دل پندر     
 

 دلبنننر بنننی نشنننان منننن بنننه سنننان شنننیر 
 

 

 بننناده نمنننوده جنننان بنننی خنجنننر و سننن،ر  
 

 یک عمر جان مادری طی شند بنه سنان بناد     
 

 

 قلبش بماننده اسنت هننوز در حسنرت پسنر      
 

 شننب بیننا و ز چشننمم بننردار پننرده را   یننک
 

 

 

 دل را بگو کجایی؟ کندامین سنوی سننگر؟     
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 خوارهاهن

 غمننت کنننج دل خننواهر، زده خانننه، زننند النننه 
 

 

 خننورد هننر لحظننه جننان او  بننه هننر اره، بننه هننر دانننه       
 

 کشد زهر هالل جان هر کس را بنه ینک آننی   
 

 

 غمننت هننر لحظننه جننان گیننرد، چننه سنننگین و چننه مردانننه  
 

 رادرجان این خواهر، چرا رفتنی تنو در غربنت؟   ب
 

 

 من تنها کجا گریم؟ بدون آشنا آغوش، بدون یک سر و شنانه  
 

 بگوید بعد از این هنرکس تنو را شناه غریباننه     
 

 

 بننرای مننن، تننو سنناالری چننه مسننکین و چننه شنناهانه       
 

 تننو یننار هننر دمننم بننود، تننو تنهننا دلبننر خننواهر
 

 

 ر پرواننننهچنننه شنننب هنننا جنننای آن بابنننا بگشنننتی دو    
 

 تو هر لحظه به شاگردت بدادی درسی از عنزت 
 

 

 بنننندادی درسننننی از اخننننال  و صنننند درس حکیمانننننه   
 

 تو مانند حسین فاطمه من را کنرده اینی زیننب    
 

 

 تنننننو چنننننه داننننننا نمنننننودی راه آن آقنننننا و فرزاننننننه 
 

 برای خواهرش جانا، بنرادر منجنی جنان اسنت    
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 قیحانننه چننه هننا دشننمن کننند مننن را، چننه بننی شننرم  و و   
 

 اگر جنان منرا هنر دم بگینرد دشنمن خورشنید       
 

 

 منننن بنننی بننناک کننننم فریننناد، زننننم باننننگ شنننجاعانه   
 

 شود روزی عیان آن چهره ی روبناه منامون وار   
 

 

 بننه سننان زینننب زهننرا زنننم آتننش بننه ایننن کنناع فریبانننه    
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 دختراهن

 رسنند ز اوآ آسننمان صنندای  دعننوت یننار    
 

 

 رمنننن عاشنننق عشنننق تنننو، تنننو عاشنننق  نگنننا 
 

 شننود بننرده ی عشننق پنندر، نننازنین دختننر   
 

 

 اگننننر پنننندر بننننرایش بننننود معلننننم و مهتننننر 
 

 پدر روح و تنن دختنر بنرایش اسنوه ی برتنر     
 

 

 چه پیوندی خدادی، چه مهری بیش از اینن، بهتنر   
 

 برای منن تنو روحنی و بنرای تنو منن جنان       
 

 

 جننان برفتننه اسننت ز تننو روح و مننن شنندم بننی   
 

 بشنکند حرمنت   زند عدو به کلبه ی جاننان و 
 

 

 چه هدینه اینی دهندم  بنه غینر  غصنه و محننت        
 

 گرفته مسنجد و منبنر رننگ سنیاه هجراننت     
 

 

 شننبی بننه نیمننه رسننیده طلننب کنننم جانننت        
 

 نهنناده شننعله و آتننش جهننان بننه سننامانت   
 

 

 تننو را بننه گریننه چننه حاجننت فنندای م گانننت      
 

 تنننو رفتنننی ای نگنننار منننن خدانگهننندارت 
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 بنننه قرباننننت هنننزار ننننرگس و سننننبل شنننود   
 

 چننه حسننرتی خورننند از فننراغ تننو ینناران    
 

 

 زمننننین غننننر  غننننا ی مهربننننان جانننننان  
 

 ز نالننه ی مال ننک شننود  جهننان گریننان     
 

 

 ز اشننک دختننرش تمننام روز و شننب بننود  بنناران   
 

 غنننم پننندر را کننندامین پسنننر کنننند بننناور 
 

 

 برای دخترکنت بعند از اینن چنه کنس شنود داور        
 

 ه و چنو کنوه  که بعد از بود مرا چنو تکینه گنا   
 

 

 ی کشننتی نننوح چننه کننس بگوینندم مننرا قصننه   
 

 کنننه بعننند از اینننن بیننناموزدم منننرا قنننرآن 
 

 

 کنننه بعننند از اینننن کنننندم غنننم پننندر جبنننران   
 

 زیننننب و منننادرم زهنننرا  ام مثنننال عمنننه 
 

 

 چننننه کننننس آمننننوزدم یننننک از هننننزاران را   
 

 میاننننه ی رکنننوو و سنننجود و قینننام نمننناز
 

 

 یننازسننوار دوش کننه باشننم بننه وقننت اکننر و ن     
 

 چننه کننس کننند مننرا بغننل بننه چننادر عشننق 
 

 

 بننننه رنننننگ تیننننره ی د  ام تمننننام آدینننننه  
 

 بننننرای فاطمننننه ی معصننننوم ی بابننننا   
 

 

 الالاش چننننه کننننس بگوینننندش هننننر شننننب 
 

 کبننری اش بننه سننان حینندر و آن سننوگل   
 

 

 چنننه کنننس شنننود سننننگ صنننبور منننن حننناال  
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 بننه سننان سننید دل هننا راننا بننود حننامی    
 

 

 ود کننافی بننرای  حسننرت و دردش خننودش بنن     
 

 نخواهمی منن مهنر  اش ز عشق هر دو جهان
 

 

 بننرای خننواهری مهننر بننرادرش  چننون سننحر      
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 همسراهن

 سننال هاسننت دل و جنننانم غننم فنننراغ دارد   
 

 

 شکسته  قلنب منن عمنری چنو اللنه داغ دارد       
 

 هننزار مطننرب و منبننر، هننزار جشننن و عننزا    
 

 

 نبیند چشنم آن کنوری کنه شنمع  و چنراغ دارد      
 

 عمر منن نندارد روز و شنب فرقنی    گذشت ایام 
 

 

 نگشته پینر منن غصنه، غمنم عمنر کنالغ دارد       
 

 به جز چشم ودل جانت دل غم بنار و خنار منن   
 

 

 و مستی است، نه هوای بناغ دارد  می نه مشتا   
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 سیمرغ اربعین 

 گشت سوی دلدار می هر روز آن دو چشمش،
 

 

 هننر روز اشننک  و نالننه، هننر روز سننو  دینندار 
 

 ز بوسننه ی عشننق، بننر رد پننای یننارانهننر رو
 

 

 هننر روز حسننرت او بننر وصننل و خنندمت  یننار  
 

 چننون قطننره ایننی بمانننده، در آرزوی دریننا   
 

 

 گشننته گلننی کننه دارد رویننای سننبز گلننزار      
 

 جسننمش وفننا ننندارد، گشننته اسننیر بسننتر    
 

 

 روحش همیشه هوشیار، چشمش همیشنه بیندار   
 

 کننارش شننده شننمردن گننویی بننود قننراری   
 

 

 ن خنندای آن یننار بننا جسننم خننواب و بیمنناربننی  
 

 شنمارد، مننن چشنم بنه راه یلنندا      منی  او چلنه 
 

 

 حیننران حننال اویننم، مشننتا  کشننف اسننرار      
 

 هر روز خیل عشنا  جنانی دهند بنه سنیمرغ       
 

 

 کننم کننم شننود مهیننا تننا برکننند ز ایننن دار      
 

 اش سنننیمرغ بنننال خنننود را، در روز اربعنننین
 

 

 طننواف سنناالرداده بننه عظننم پننرواز، قصنندش  
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 او بال پهنن خنود را بنر کنوی و بنزم و دنینا       
 

 

 می تابد و به هر بال هر جسنم نننگ و خونبنار    
 

 بننا خننود بننرد بننه همننراه، جامنننده زمننین را  
 

 

 این اات مرغ عشق است،  مهر و وفا بنه کنردار    
 

 بینمش که چشمش بر آسنمان ینار اسنت   می
 

 

 لبخنننند بنننر لبنننانش، چشنننم انتظنننار سنننردار 
 

 لننرزد و کمننی بعنند مننی اگننه تمننام جننانشن
 

 

 جانش شود کمنی سنرد، روحنش شنود پدیندار      
 

 باشنند چننه خننوش سننعادت روح رهننا ز بسننتر
 

 

 بر دوش و بال سنیمرغ راهنی شنود  بنه دیندار      
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 زیارت ی قصه 

 مننادر تننو را بگننویم مننن قصننه ی زیننارت      
 

 

 گویم تو را ز این قصنر، اینن جناودان عمنارت     
 

 ن اسننت ندمننده آن ز جنننت  تکننه ایننی از زمننی 
 

 

 کننرده خنندا بننه سننویش یننه اره ایننی عنایننت  
 

 گرفتننه رایحننه ایننی بهشننتی   اش هننر گوشننه
 

 

 چشننم کننریم خننالق هننر دم کننند اشننارت     
 

 ابلنننیس جننناهالن را، در اوآ ینننک حقنننارت 
 

 

 گشننته اسننیر خلقننی در قلننب یننک اسننارت    
 

 پسنننندد  ینننک اره از کثافنننت  دل را نمنننی
 

 

 را کنننند طهنننارت بنننال ملنننک همیشنننه، آن 
 

 هننا بننرد بننه غننارت   خننال لننب خداوننند دل  
 

 

 سننکان عاشننقان بننین هننر لحظننه در عبننادت  
 

 اکننر لننب خالیننق یننک جملننه و عبننارت     
 

 

 ینننا رب نمنننا شنننفایی، دل را نمنننا طهنننارت 
 

 یننا رب نمننا تننو قسننمت کننرده دلننم هوایننت    
 

 

 هر کس رود به آن جا باشد چه خوش سنعادت  
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 مارد منتظر 

 منن، دل بسنتان از شنیرین     سحری خسنرو 
 

 

 گوشه ی چشمی بکن بر منادرت، در  بنالین   
 

 جان مادر خسته  گشته  پشنت کنوه انتظنار   
 

 

 برکن آن کوه  و چو فرهنادم بینا ای ننازنین    
 

 یوسفم، جان زلیخنا بنر دلنم رحمنی بکنن     
 

 

 تا به کی چشم منن و چشنم حسنود آهننین     
 

 مادرت جانی ندارد رستمم این هفت خنوان  
 

 

 کننار تننو باشنند یننل مننن، ای سننوار بهتننرین   
 

 آتننش راه سننیاوش، رام نننام مننادر اسننت    
 

 

 برم نامش به دوزع تنا شنود جننت بنرین      می 
 

 قدم قندم، کنالم منن پنر اسنت ز دلتنگنی       
 

 

 بیننا بننزن آرش مننن، تیننری پننر از  نسننرین   
 

 غزل، غزل  تو حافظم  به جان شناع نبنات  
 

 

 یشنه  لشنکر کنین   بخوان بگنو و براننداز ز ر   
 

 کمند زلف تنو ای دوسنت گرفتنه گیسنویم    
 

 

 بیا که عاقبت این بود نفس ، نفنس و همنین    
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 )پند ماردی هب رفزندش رد مبارزه با داعش(ردس مارد

 مننادر  بیننا و جننانکم کمننی شننتاب کننن   
 

 
 برخیننز و قلعننه ی رلننم را خننراب کننن     

 

 جهنننل ، گننننه گرفتنننه جنننان زماننننه را  
 

 
 م تننرک خننواب کننن  بینندار بنناش مننادر   

 

 زدننند  مننی دیشننب شننهید را بننر سننر دار 
 

 
 برخیننز و نگننه ایننی بننه ایننن سننراب کننن  

 

 خرینند مننی طفلننی لبنناس رزم و پیکننار  
 

 
 برخیننز و سننوال جنننگ را جننواب کننن     

 

 مسننتان همننه نشسننته اننند در انتظننار مننی 
 

 
 برخیننز و جامشننان را پننر از شننراب کننن   

 

 عاشننق گرفتننه  همننه رنننگ ریننا و جنناه    
 

 
 عاشق شنو و عشنقی  غمنین و نناب کنن      

 

 شننیخی بننه منبننر حننق جننام بننال  زننند     
 

 
 برخیز خود کالمنی  راسنتین خطناب کنن      

 

 زیننر نمنناز و دعننا چننه رازهننا شننود نهننان   
 

 
 برخینننز و منننادرم کشنننف حجننناب کنننن 

 

 هر روز  ز خرقنه ی شنهر خینر و صنفا رود    
 

 
 برخینز و جنان منادرت عنزم  صنواب کنن       
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 رسم جاهالهن

 نننا تننو را بگننویم  از چننرع و ایننن فسننانه   جا
 

 

 از شننننر آمرانننننه، از رسننننم جاهالنننننه    
 

 منننن بنننه ینننازده و دوازده ام رسنننیده بنننوده
 

 

 شننبی بننه خانننه ی بخننت بکننردنم روانننه    
 

 بننه صننبن  آن ببننودم بننه صننحبت عروسننک  
 

 

 شدم به بالین، لعنت بنه اینن زماننه   اش شب  
 

 دینندم کننه مننردی آمنند، اخمننو آهنننین رو     
 

 

 کننرده سننبیل خننود را بهننر همننه کمانننه       
 

 گفتند که او ز این پس باشند تنو را چنو سنرور     
 

 

 باید کنی تو خندمت بنی حنرف و بنی بهاننه      
 

 زن را چننرا بننه حرفننی؟ زن را چننرا بننه گفننتن؟
 

 

 او بهننر رفننت و روب اسننت،  او خننادم شننبانه 
 

 گننر حرفننی و کالمننی گفتننی ز بهننر حقننت   
 

 

 ربت زناننه خواهی خوری تنو سنیلی اینن شن     
 

 گننر مننادرش بگفتننت صنند حننرف ناسننزا را     
 

 

 تو ینک کنالم گنویی سنوزی در اینن میاننه       
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 گر خواهرش چو شیطان، زد خنجری به سویت
 

 

 زخمننی شننو و سننکوتی، کننن بهننر  آشننیانه   
 

 چننندی گذشننت بعنندش باینند شننوی تننو مننادر 
 

 

 ایننن امننر سننرور توسننت آقننای جاودانننه      
 

 اعننت بهننر کتننک نخننوردن مننن هننی کنننم اط
 

 

 هننی کننودک جدینندی، ایننن رسننم سننالیانه   
 

 کننردم  یکننی یکننی شننان مننردان آهنننین خننو
 

 

 عمننری بننرای آن هننا جننان خننورده تازیانننه  
 

 حنناال پسننر بننه رسننم بابننا و ایننن بهانننه       
 

 

 دا ننم زننند بننه جننانم ایننن شننعله و زبانننه     
 

 ای جانننک عزیننزم، ای پننور مننن، پسننرجان    
 

 

 اجزانننهخننواهم ز تننو و جانننت  ایننن حننرف ع 
 

 مننادر نننزن تننو بننر زن،زن نننوکر تننو نبننود     
 

 

 گننو حننرف عاشننقانه، کننن رسننم مهربانننه    
 

 بننر مننادرت نننزن تننو، ایننن دسننت آهنننین را  
 

 

 بهننرش همیشننه باشننی تننو تحفننه و یگانننه    
 

 مننردی نباشنند ایننن کننه دسننت زنننی نگیننری 
 

 

 مردی نباشد اینن کنه دادی زننی بنه خاننه       
 

 گیننریمننردی بننود بننه اینکننه دسننت مننرا ب   
 

 

 مردی کن و بکش تنو، اینن رسنم جاهالننه       
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 ایثار

 دل را قفسننی سنناخته ایننم کننه مننن و او    
 

 

 زنننندانی حسنننرت شنننده اینننم و خسنننران    
 

 خوشننبختی مننا بننر سننر دار اسننت هنننوز    
 

 

 آخننننر  ننننندارد جبننننرانی  ایننننن  گریننننه 
 

 بننین مننن و او عشننق بننه بنناریکی موسننت  
 

 

 حرمننت  شننده پنناره، نفننرت  شننده عریننان    
 

 عننوا شننده کننار مننن و او هننر شننب و روز  د
 

 

 جنننز منننر  و جننندایی ندهننند راه  نشنننان   
 

 ایننن زننندگی جننز جنننگ ننندارد سننهمی     
 

 

 سنننفره شنننده مننناتم، غصنننه شنننده ننننان    
 

 اینننن آتنننش و دودش بسنننوزد جننننان را    
 

 

 این سنازش جعلنی همنه رننج اسنت و زینان        
 

 دانننم کننه  پنندر را  بخششننی و رحننم نمانننده
 

 

 شنننق ز جاننننان  داننننم کنننه بگینننرد او ع   
 

 ی مننننادر دانننننم کننننه  جگننننر گوشننننه 
 

 

 تنهننننا شننننود و بننننی سننننر و سننننامان    
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 ی حسننننرتامننننا تننننو در ایننننن کلبننننه 
 

 

 قربننانی ایننن جنننگ شننوی ،کننودک حیننران   
 

 بهر  تنو و آرامنش تنو  چنند صنباحی اسنت      
 

 

 مننادر شننده نننابود و فنندا ،خننود همننه  قربننان  
 

 از دوری تنننو  پنننور منننن و دلبنننر خوبنننان 
 

 

 همننه گرینناناش مگینننی و کنناممننادر شننده غ 
 

 باشد که کشنم هجنر تنو را بنر دل و دامنان     
 

 

 بهر تو کنه باشنی  بنه بنرش رامنی و خنندان       
 

 مننادر ز سننر عشننق فنندا کننرده سننرش را    
 

 

 آرامش تو  هست مهم، اینن هنا  همنه تناوان     
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 مارد روستا

 گیسننوان در زلننف بنناد و بوسننه در دسننتان بنناران 
 

 

 سننرنا بهننر ینناران   دختننر چوپننان نننوازد، سنناز     
 

 کننند  مننی بننوی عطننر کنناه گننل،  مسننت مسننتت
 

 

 برکن این تن، بهر روحت، پا بننه بنر خناک سنامان      
 

 بهترین کاع جهان است اینن بنود قصنری خندایی    
 

 

 یک طرف ایوان و آغل ینک طنرف پسنتو و داالن     
 

 آن طننرف سننردابه و مطننبا بننود از بهننر پخننتن  
 

 

 منناه جاننناناش آن وسننط حننوی وسننیعی و میننان  
 

 می رود بابنا بنه صنحرا تنا رسند بنر جنو و گنندم        
 

 

 بهننر مننادر کننار خانننه باشنندش یننک صنند هننزاران  
 

 یک طرف دار گلیم است یک طرف جاجیم و قنالی 
 

 

 یک طرف دعنوای بزهنا، ینک طنرف آواز مرغنان        
 

 بهر مرغان ارزنی پاش، آن دو تخمش را سنوا کنن  
 

 

 ز گوسننفندانبهننر گنناو آن کنناه تننازه، آن علننف ا    
 

 نننم نمننک مننادر بدوشنند شننیر آن گنناوان  مننادین 
 

 

 خامننه و ماسننتی بسننازد بهننر اینننان یننا کننه آنننان   
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 نوبت این چهار اتا  اسنت تنا شنوند جنارو و پنارو     
 

 

 زنند آب از پنس آن   منی  کشد جارو  بنه اینوان   می  
 

 آن تنننور آتشننین اسننت، خمننره هننا از بهننر گننندم 
 

 

 پنزد جاننان منن ننان     منی  داننه  داننه،  چانه، چاننه،  
 

 زنند نقنش و نگنار    منی  تا به شنب او پشنت قنالی   
 

 

 رسد ناخوانده مهمنان  می شام،اش می پزد در مطبا 
 

 بهتنننرین شنننام جهنننان را منننادرم کنننرده مهینننا 
 

 

 کند مهمان نوازی، ای فدا، این جان بنه قربنان   می  
 

 کننند خنندمتگزاری  مننی مننی رسنند بابننا ز مینندان 
 

 

 یک روز  کاری، هر دو بودند شاد و خندان بعد از آن 
 

 پنرم از خنواب شنیرین    می می زند بوقی به ماشین
 

 

 رفته انند جاننان ز دنینا چشنم منن همنواره گرینان        
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 مارد آرفید

 دو تا آبی، دو تنا خنالی، سنه تنا قرمنز در سنفید      
 

 

 بگننو جانننا، ز ایننن قننالی همننین  مننادر آفرینند       
 

 تمننام بننر  چشننمانت شننده نننور گننل قننالی    
 

 

 تمام خفت و رآ هایش ز خنون عشنق تنو جوشنید      
 

 تمام پود آن چون مار، گزید و جان بشند زخمنی   
 

 

 ریننند تمنننام تنننار آن هنننر دم بنننه سنننان ا دهنننا غ 
 

 گهی چاقو و گه دفدین و هر دم خمره ی رنگش
 

 

 بننه هننر نوبننت یکننی مننادر، بننزد آن خنجننر تردینند   
 

 هزران بار، بنر دارش زدی سنرفه، شندی خسنته     
 

 

 بنندادی تننو نفننس هایننت، بگشننته زنننده و جاوینند    
 

 زدی سننالی بننر آن جننان نحیفننت چلننه ی قننالی
 

 

 خورشید ببین مادر چه نقشی شد، چه دلبر گشته این  
 

 چننه زیبننا قننالی جانننت نمننوده خنناک ایننن دنیننا  
 

 

 چه سودی مادرم  مردی، به یک ارزن، طنال دزدیند    
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 تنهامارد 

 روزی مننن و دلبننر،  بننا گننردش قسننمت  
 

 
 گشننتیم گننره ایننی  کننور، بننا غایننت  قنندرت 

 

 روزی منننن و آن ینننار، ز قلینننان محبنننت 
 

 
 مهمننان نننوازش شنندیم و بوسننه و صننحبت  

 

 ا کلبننننه ایننننی از عشننننقکننننردیم بننننن
 

 
 از مننا همننه همننت، از او  همننه برکننت      

 

 روزی ز خنندا  آمننده آن  خننرمن نعمننت    
 

 
 چنننندی دگنننرش بنننارش بننناران کرامنننت  

 

 روزی  مننننننن و آن یننننننار وفننننننادار  
 

 
 بننا مننر  سننوا گشننتیم و تسننلیم مشننیت    

 

 روزی مننننننن و دنیننننننای جفاکننننننار   
 

 
 بسننتیم کمننر برجنننگ، بننا قننوت و نفننرت     

 

 ن  آن  یار ، عمری  زده محمنل بر  قلب م 
 

 
 از او همننه رحمننت از مننن همننه خنندمت     

 

 تنننا زننننده بمنننانم از گنننردش چنننرخش  
 

 
 جنننانم همنننه از تنننو بنننا رغبنننت و لنننذت  

 

 مننن بننار جهننان را کشننم و هننیچ نگننویم   
 

 
 جانننا کننه تننو باشننی  دور از غننم و محنننت   

 

 مننادر ز خنندا آمننده بهننر قربننانی فرزننند     
 

 
 بنا حنوری و جننت    من در جننگ زماننه تنو    
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 آتش چهره

 بگویمت پسر جنان از آن شنبانه دعنوت    
 

 

 از التمننناس و خنننواهش، از آن قنننرار خلنننوت   
 

 همان پدر که عمری بنزد منرا بنه عنادت    
 

 

 حنناال شننده  پشننیمان، بخواهنندم بننه صننحبت   
 

 همان پدر کنه آسنان، دا نم کنند خیاننت      
 

 

 گوینند کننه نننادم هسننتم، بننودم  اسننیر شننهوت   
 

 بنناور نمننی نمننودم، ایننن بننازی پنندر را    
 

 

 عمننری ندیننده بننودم  جننز کنناهلی و رخننوت    
 

 تا دست رد خنود را دادم بنه سنینه ی او    
 

 

 شننعله بننزد بننه جننانم، آتننش بننزد بننه صننورت   
 

 عمری که جان مادر سنوزد بنه آب کیننه    
 

 

 چشننمم خمننوش گشننته، یننابم تننو را ز بویننت   
 

 مادر مرا ببخشا گنر صنورتم کرینه اسنت    
 

 

 آن حنننوری زمیننننی آننننی برفنننت ز کوینننت    
 

 قلننبم همیشننه باشنند آن مننادر قنندیمی   
 

 

 جننانم همیشننه عاشننق، مشننتا  نننور رویننت     
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 مارد بیمار

 بننا وجننودی کننه ننندارم دگننری جننان گلننی در گلعننذار  
 

 

 خننم بننه ابننرو نننرود یننا ننشننیند غننم مننن در رخسننار   
 

 گنننر هنننزاران رننننج از دردم  بگنننردد شنننب عینننان     
 

 

 را بننا دلنندار ام ویم قصننه ایننی از غصننه  مننن نگنن   
 

 را تیمننارام منی کنننم هنر روز بننا عشنق تننو جنان مننرده    
 

 

 می کشم بر دوش خود مهر تو را صندها  هنزاران بنار      
 

 نو گل ز خنار ی  هر شبی دردم زند بر جان من یک بوته
 

 

 کم کم اک صاحب خانه گردد این بال این ناجوان بیمار 
 

 او ز مننن گننردد خمننار    مننن ز دردش مسننت گشننتم  
 

 

 منننن شنننوم پوسنننیده ی دلننندار و او گشنننته سنننوار  
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 عاشق زن

 سننحری یوسننف مننن تننو بکننن یننک جننادو  
 

 

 چشننمکی، لعننل لبننی، مهننر تننو و یننک ابننرو     
 

 عمننر مننن طننی شنند و جننانی نشننده درمانننت 
 

 

 چننه شننود گننر تننو شننوی  بهننر شننفا یننک دارو   
 

 ها نشوند عاشق گویند که خطا کاری است، زن
 

 

 الینننق بنننودش او را هنننم صنننحبت جنننارو    
 

 گویننند کننه شننود خننوار هننر عاشننق مهننرش  
 

 

 ایننن خننوب بنندانم هننر گننردی نشننود گننردو      
 

 گویننند کننه شننوی اره، در آتننش عشننق اش  
 

 

 الیننننق نبننننود او را هننننم بسننننتر مننننه رو   
 

 گویننند کننه دل سنننگ، نننازک تننر آن دل     
 

 

 گویننند کننه غالمننی چننه بننا سننرور و بننانو؟      
 

 عشنننقت زده خنجنننر   منننن تننناب نننندارم  
 

 

 دل گشنننننته اسنننننیرت، جنننننانم زده زاننننننو 
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 انتقام و بخشش

 دینننننننننندم کننننننننننه مننننننننننادری 
 

 

 کشنننننید منننننی عشنننننق را بنننننه دار 
 

 برچهنننره ی چنننو منننه لیلنننی جنننای گنننل 
 

 

 کشننننید مننننی ایننننی از خنننناربوتننننه  
 

 رنننننننگ سنننننن،ید رخننننننت یننننننار را   
 

 

 کشننننننید مننننننی او تیننننننره و تننننننار 
 

 جنننننای هلهلنننننه در شنننننب انننننفاف  
 

 

 کشننننننید مننننننی زاراو شننننننیون و   
 

 بننننر گیسننننوی چننننون کمننننند مهننننر    
 

 

 کشنننننید   منننننی او عقنننننرب و منننننار  
 

 ی گننننل فشننننان یننننار   بننننر حجلننننه 
 

 

 کشنننننید  منننننی او آتنننننش  و ننننننار  
 

 ی ز خنننننننون و انتقنننننننام   کاسنننننننه
 

 

 کشننننید مننننی بهننننر هننننر افطننننار    
 

 کنننننننوهی ز غنننننننم و انننننننندوه درون
 

 

 کشننننید مننننی بننننر دوش و بننننر بننننار  
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 محنننننننش فراموشنننننننی غنننننننم اش 
 

 

 کشنننید منننی از خنننود هنننزاران کنننار   
 

 بهننننننر عننننننندلیب هننننننر دمننننننی   
 

 

 کشنننننید منننننی آواز  غنننننار غنننننار  
 

 کشنننید منننی منننی کشنننید هنننر چنننه   
 

 

 کشنننننید منننننی از دسنننننت آن ینننننار  
 

 از غمنننننننننننننزه و کرشنننننننننننننمه و  
 

 

 کشنننننید منننننی از نننننناز و اطفنننننار  
 

 دل از رلنننننننم آن ینننننننار سننننننننگ  
 

 

 کشنننننید منننننی از دلبنننننر جفاکنننننار  
 

 جنننننننننان او از غنننننننننم پسنننننننننر  
 

 

 کشننننید مننننی سننننتان را در بهننننار زم 
 

 هننننای رنگننننی عینننند را  گننننل بوتننننه  
 

 

 کشنننننید منننننی سنننننیاه و عنننننزادار  
 

 شمشنننننننیری ز نفنننننننرت  و کنننننننین 
 

 

 کشنننید منننی هنننر لحظنننه چنننون سنننوار 
 

 جنننننننننان او بهنننننننننر انتقننننننننننام  
 

 

 کشننید مننی آزارایننی بننی اایننت و  نقشننه  
 

 مهننننننر مننننننادری او بهننننننر انتقننننننام
 

 

 کشننننید مننننی را انتظننننار بخشننننش  
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 فلجکودک 

 شنننبی رهنننا ز هینننوال بینننا بنننه روینننایم 
 

 

 بگننو، بخننند و شننتابان بیننا بننه دامننانم      
 

 بگننو خنندا بننه سنن،یده  نتابنندش امشننب    
 

 

 بیننننا و بننننزن بننننه سننننامانمام سنننن،یده 
 

  چه بغضی و چه گلویی نمانده است طاقت

 ز اشننک چشننم خنندا، دلبننرم، غننر  بننارانم    
 

 زده لبننت بننه وجننودم چننه شننبنم سننردی  
 

 

 ت شننوم خننان، چننو شنناه شنناهانم   ز بوسننه ا 
 

 تمنننام غصنننه و دردت منننرا زده آتنننش   
 

 

 مرا به جنان چنه حاجنت، تنو جنان جاننانم       
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 باردار

 هنننا دارد بننه وقنننت آمنندنش چنننه کرشننمه    
 

 

 ها دارد ریزد و چه عشوه می چه ناز 
 چننه دلربننا چشننمی، چننه نقننره ایننی گیسننو    

 

 

 هنننا دارد چنننه سنننازها زنننند و چنننه شنننیوه  
 

 جننان و دلننم  ز شننور دینندارش   پننر اسننت  
 

 

 هنا دارد  چه حاصنل عشنقی اسنت، چنه مینوه      
 

 تمننننام خانننننه در انتظننننار جانننننان اسننننت
 

 

 هننا دارد هننزار فنندایی و قربننان، چننه بیننوه    
 

 کنننننم هننننزاران دعننننا تننننا تننننو را بینننننم
 

 

 هنننا دارد هنننزار ننننذر و نیننناز چنننه بیمنننه   
 

 خننندا نمنننوده بنننر منننن عناینننت و بخشنننش
 

 

 هنننا دارد شیشنننه کننننم سننن،اس خننندا، بنننار 
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 داون

 چشم بادومین او همیشه بر  دارد  دو
 نگاه مهربان او با  همه کس فر  دارد

 ی جانان گرفته خانهچه مهمانی لبش دارد ،
 ی نازش همیشه شاد و خندان هتمام چهر

 چه دنیای کمی دارد چه کوچک مانده این رویا
 است که تازه آمده دنیا همان رویای آن طفلی

 ی ویرانه همین دنیا ش بهر این دنیای وارونه ،حساب
 و تفنگ و خون همه  احمق چه دیوانه همه جنگ 
 پریشان حال همه  خود  خوانده فرزانههمه دزد و 

 های حکیمانه گویند سخن می همه نادان  و 
 خود خواهشل دنیا و انسان های ولی از حاص

 د و ویرانهی وحشت  همه نابو بینی به جز یک کلبه می چه
 جلو مانده تو ای انسان  باهوش و

 عقب مانده پست وتو، همه  ایی را که نامی بنده
 خواهی؟  می بگو  از بهر این دنیا چه

 تمام آن از آن تو ، تو ای مفلوک  وامانده
 برای آن طفل  تا ابد کودک
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 ی کوچک همین یک اره
 ارنگهای رنگ نخواهد او کمی بیش  از همین گل ،بود کافی
 کمی آهنگ، کمی رقا  و خندهشادی،کمی کمی 
 سنگ و کمی هم زنگآواز،کمی کمی فریاد و گه  

 همه روزش کند بازی
 چه خوشحال چقدر راایاش بود او بر همین سهم

 تو ای پور منو  دانای من  ای داون
 دانی   و مستان   همیشه سر به میخانه  می تو 

 ه       پروان این دنیا   بود بر بال از تمام ر
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 انماردی

 اگر جانا تن معیوب و مفلوکم تو را  نه ماه ناقابل
 به هر مزه ،به هر حالت  ،به هر لحظه ،به هرساعت

 به هر قدرت به هر تابی  ،گهی در حسرت خوابی
 ، نشد این قسمتم جاناننکردم من تو را مهمان

 ولی دلبر  تو را من  بیست سالی هست 
 ر تو خندانهمیشه به ،کنم مهمان
 به سان پور یک خاقان ،تو را مادر
 ی شاهان به سان زاده

 اگر حتی شوم گریان
 ی خوبان کنم  مهمان،  تو باشی هدیه

 ی جانم تو را یک سال چندی بعد اگر از شیره
 یک شبی میزباننبودم  

 نشد این سرنوشت من
 ات قربان کنم  هر لحظه ،ولی این جان ناقابل
 یت به رنگ آبی دریاست اگر آن چشم زیبا

 رعنایت کمی واالتر از باالستاگر آن قد 
 هاست ات به سان چادر شب اگر آن زلف  مشکین
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 ی جانت خالف راهر باباست اگر هر اره
 ، نشد این سهم من جانانشد این سرنوشت من 

 اگر آن درد جانکاه زمین و آسمانی سوز
 پس از نه ماه و چندی روز 

 شدم مقروی نون  تو را  دلبرنشد سهم منو  اک
 نوروز  تو کنم هر روز  ،کنم شادی به هر روزت

  ،کنم غم را دعایی هی شود نابود
 تو باشی هر دمی پیروز

 فقط خواهم تو  را جانا  نگیری نام مادر را
 مادرت، دیروزیا آن من امروز،  ز
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 انباب

 یکی بود و یکی  کم بود
 ودتمام جان او مادر، اسیر غصه و غم ب

 اسیر دیو ماتم بود  ح  او مادر،تمام رو
 برای خوردن سم بود  ،اش تمام  حسرت و آه

 کند بابا؟ ها کشد مادر، چه ناله می چه آهی
 به هر  لحظه به هر دم بودمریش بنگ،  ،که جانانش 

 چقدرخم بود شده خسته ،کمرهاشان ز این غصه 
 خوارکش جان آدم بود ،شده زندان آن دیوی

 گهی زیر و گهی بم بود ،رش رعدشصدای غ
 به زندانش جوان خوشکل و رعنا

 بود  رم چو موشی  اهلی و 
 یکی بود یکی نابود

 که نام ننگ و رسوایش به هر بزم و به هر جا بود
 و آخر د  بابا بودکه مر  ناگه مادر 
 و اندامش که پوسیده تمام جان 

 تمام سهم او دستی  علیل و ناتوان پا بود 
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 ازی با دلبرعشق ب

 آمنندی جننانم بننه قربانننت ولننی حنناال چننرا؟
 

 

 باوفننا هننر روز مهمننانم بکننن فننردا چننرا؟ 
 

 آینند دمننی  مهربانننا جننان بیمننارم نمننی   
 

 

 روح غمگین را ن،رسی میهمان، تنها چنرا؟  
 

 

 سحرگاه عشق

 ایننی بننرمنسننحرگهان کننه جننان راگشنناده  
 

 

 اینننی بنننر تنننن  تمنننام جنننان خننندا را نهننناده 
 

 ات را  پننر نمننوده رایحننه  تمننام جننان منن  
 

 

 ایننی بننر مننن  ایننی  و بوسننه کننرده  بغننل نمننوده 
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 سخن جان 

 نشنننین ننننوا چنننه دلربنننا کنننالم و چنننه دل 
 

 

 صنندای ننناب خنندایم  بننود مننرا  دوا       
 

 چننه نغمننه ایننی چننه صنندایی  چننه مهربننان آوا
 

 

 دگننننر کالمننننی تننننو را نشننننایدت روا 
 

 

 انتظار افطار

 ری و چنه بلنوایی  ملک آید به مهمانی چنه شنو  
 

 

 رقصد چه درینایی چنه غوغنایی    می مام عرش 
 

 زمین خوان خدا گشته زمنان غنر  ننوا گشنته     
 

 

 آینند چننه سننازیی و چننه آوایننی   ننندای ربنننا   
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 سحرگاه

 چشم سنحر چنه کشنیده ز مطنرب بیندار     
 

 

 ی دینندار کننند تننا لحظننه مننی ااان شننمارش  
 

 چه نیناز چنه نمنازی چنه سناعت بکنری      
 

 

 حسننننت و مرحبنننا بنننر آن نقننناش روزگنننارا  
 

 

 رقص ماهتاب

 ی تیننر  سننحر سننحر زکمننان گذشننت و چلننه 
 

 

 رهننا شنند و کمننندش شننبی شننده زنجیننر       
 

 اسننت مهتننابتمننام کنننج دلننم النننه  کننرده  
 

 

 ایی که بنه آننی قمنر شنده  شمشنیر      چه چاره 
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 وصالشب 

 شنود نوشنید   شراب  چشم  تو را بنه جنامی نمنی   
 

 

 شنود بوسنید  و را  بنه کنامی نمنی    لبان لعل تن  
 

 ی جانننت مننرا کنننی  مهمننان؟   شننبی ز شننیره 
 

 

 شنود بوییند   تمام  جان تو را بنه  شنامی نمنی    
 

 

 دعا

 ز ملک و مال و مقام ز شنهرت و شنوکت  
 

 

 ز شننهوت و عشننرت ز قنندرت و ثنننروت    
 

 ز سننروری ز عننیش ز حننوری و جنننت   
 

 

 سننالمت  و صننحت ننندارد ایننن  لننذت بننی 
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   خدا وافی

 دوان دوان  کشنننان کشنننان کمنننی جننندا 
 

 

 کمی رها، کمی خطا، کمی نوا، کمی جفا، کمی  سنوا  
 

 قدم قدم تنو نمنودی منرا شنفا کمنی خندا       
 

 

 رینا بنه عهند خنود  زدی  وفنا     تو سی سحر  چه بی  
 

 

 هجران

 گرفتنننه میکنننده رننننگ سنننیاه هجراننننت  
 

 

 سنننر سنننالمت سننناقی شکسنننته پیماننننت  
 

 ز فننراغ تننو جانننان  چننه حسننرتی خننورد  ا  
 

 

 کشننند منننرا هنننر سنننو کمنننند یاراننننت    
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 یاربی رقاری ربای 

 کشنند زمننین و زمننان  را سننیاه چشننمانت    
 

 

 شننبی بننه نیمننه رسننیده طلننب کنننم جانننت  
 

 نهنناده شننعله و آتننش  جهننان بننه سننامانت  
 

 

 تو را به  خاننه چنه حاجنت فندای م گاننت       
 

 

 یاربی 

 الال سننننمن الال شننننمیم و نسننننترن الال
 

 

 سنحر الال ملننک الال تمنام روز و شننب بلننوا    
 

 تننو رفتننی و وفننا الال صننفا و معرفننت الال   
 

 

 سنرراه  جهننم را ، شنده غوغنا  شنده دعننوا       
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 ی افطار لحظه

 کننند خنندا تننا شننوم بینندار     مننی نوازشننم
 

 

 ی دینندار  و خمننار لحظننه  ام مننن عاشننق  
 

 چه دعایی چنه صندایی چنه سنفره و خنوانی     
 

 

 لننس کننه آمننده افطننار   بریننز سنناقی مج   
 

 

 انتظار   

 ی چشننمی بکننن بننه ایمننانم بیننا و گوشننه
 

 

 بگننو بخننند و شننتابان بیننا بننه  دامننانم       
 

 بگننو خنندا بننه سنن،یده  نتابنندش امشننب    
 

 

 بیننننا و بنننزن بننننه سننننامانم ام سننن،یده    
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 خدمت خلق

 بیا  به کلبه مسنگین  و بگینر دسنت یتنیم    
 

 

 م به جان خشک بیابان   بشنو شنمیم و نسنی     
 

 هر سنال حنج زینارت هنر روز  ننذر و رینا      
 

 

 بنننود بهشنننت خننندا از آن خلنننق کنننریم   
 

 

 خداحافظ

 تننو رفتننی ای نگننار مننن خنندا نگهنندارت  
 

 

 ننندارمی دگننر جننان کننه کنننم بننه قربانننت     
 

 برو جانم که این بنود رسنم زمنین و زمنان    
 

 

 گهی تنها مرا یادی بکن تنو را جنان هنوادارت    
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 دعای من

 ا یننا رب بننده شننفایت طفننل مننریش مننن ر 
 

 

 یننا رب بننده شننفایی  در مشننهد الراننایت   
 

 این دل شکسته گشته سوز غمش بلنند اسنت  
 

 

 یننا رب بننده صننفایی  قربننان کربالیننت      
 

 

 قضاوت بیجا

 خدای من پنناهم ده ز اینن مخلنو  خنود راانی      
 

 

 تو چه دانی چه من  هستم در این دنیای پر بنازی     
 

 یرین نکتننه و رازی دهنند شننیرخدا پننندی چننه شنن 
 

 

 پر است آن دوزع فانی سه ربنع آن همنه  قاانی     
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 همسفر: فصل دوم

 فصل دوم
 همسفر
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 مقدهم

در این فصل به همراه کودک بیماری شدم و دنیا را از چشمان بیمار او نگریسنتم  
 های فراوان روزمره است. تر از دوندگی ارزش دنیایی که با آن چشمان بی
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 مارمای بی کودک زیب

 زند  می بینم که خواهش را فریاد می ترکد وقتی چشمانت را می چقدر دلم
 گسلد می خورد و پوست تنم از هم می هایم ترک استخوان

 درد جانکاهی است درد تو 
 دهم  می کشی و من جان می تو درد
 آید  امیدی که دیگر نیست و نمی و

 شود  می امید امیدی که خود نا
 ای به روزی که بگنندد نمکی که نجات بخش بودهو و

 و امروز خود بالی جان شده
 خورد می بالیی جان من را زودتر

 شکند  می و کمر را
 زند  می و روحم را زخمی عمیق

 آید که خونش سالهاس بند نمی
 کودک زیبای بیمارم

 چشمانت غم دارد و لبانت خنده
 ه را بینم و دیگری خند می ات را من غم

 زند می دیگری که تنها با نگاه ترحم برانگیزش مرا تازیانه
 کودک بیمار زیبایم
 کشی  می با من بگو که چه

 بگو  شده برایم حتی در خواب هم که
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 کشم می دردت را برای من که مادرت هستم و
 کودک بیمار و زیبایم
 کشی می با من بگو که چه

 حتی در خواب هم که شده برایم بگو
 برای من که مادرت هستم و مادرت نیستم

 کودک بیمار زیبایم 
 قدم بزن حتی شده در رویایی شیرین بیا و قدم بزن 

 هم آرزو شده ابرای من دیدنت در روی
 من این روزها به دروغ هم دلخوشم 
 من این روزها به خیال هم دلخوشم 
 در خیالم بیا و برایم بخوان و برقا

 کودک بیمار زیبایم
 کنند می صفت تبر ه اند با تو ناجوانمردانی که خود را گوسفند کردهچه 

 و تو زبانی نداری که حق انسان بودنت را مطالبه کنی
 بازند  می شوم وقتی همه پشتم رنگ می و چه تهی
 بینم می سرانجامم را های بی شوم وقتی زحمت می و چه تهی
 شکند می یواری خانهشوی وقتی بالهایم در چهارد می و چه تهی

 کودک بیمار و زیبایم
 دوستت دارم
 های ترحم انگیز  زنان مرا به سخره بگیرند شاید نگاه

 کنم می ات مطالبه روانه آن هنگام که عشق را بی
 س،ارم می عشقم را به چشمانت و لبانت

 گیرم جز گرمی دستانت در دستانماما عشقی از تو نمی 
 کودک بیمار و زیبایم

 رنگ باختام تو آمدی و دنیا زیبای ساختگی
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 را رفتقمقدارم به قه های بی دلخوشی
 تو آمدی و دستان مرا گرفتی و به دنیایی بردی

 تر بود  شکسته که پدرت در آن دل
 و مرد همیشه خندان زندگیم
 لبخند روی لبانش خشک شد
 و بغش ابدی جایش را گرفت

 های بیماری است تو آمدی و دنیای تو دنیای انسان
 شان در میان تار و پود زر  و بر  دنیا گم شده  که راه رهایی

 هاست و مر  سرانجام زندگی ناخوش احوال آن
 کودک زیبای بیمارم

 ارزش مفهوم پول بی ،مقدار با تو به دنیایی سفر کردم که در آن مفهوم جنگ بی
 سرانجامی استانتهای روز و شب خالی از هر  های بی مفهوم دویدن

 دهم  می کودک زیبای بیمارم دستانم را به دستت
 شوم می و همسفرت
 پایان زمانه ی بی در جاده

 که تو با چشمانت برایم از روزگارت بگویی
 هاست و من از روزگاری که زندان ابدی انسان
 بگو مادر بگو با زبان ناتوان از گفتن

 بگو مادر بگو با دستان ناتوان از جستن
 بگو مادر بگو از دنیای ناتوان از شستن

 خود ببر با پاهایی ناتوان از رفتن و من را با
 با مغزی که ناتوان از اندیشه است
 بگواش ببر و برایم از لحظه لحظه تنها مادر من را به دنیای خود
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 جنگ

 جا کجاست پسرک شیرینم این
 کشانی می که دستان من را به سوی آن

 دهی می ش هلو من را به سوی
 پسرک شیرینم اینجا ناکجاست

 اینجا هرکجاست
 جاست به چقدر جا
 های خوبی که سیاه شدند آدم
 های بدی که سفید شدند و آدم

 جاست  اینجا همان
 بیند که حق به جاست می که هرکس خود را

 و چقدر همه چیز نا به جاست
 مکان و جاست های بی مادر این دیار دیار آدم

 بینی آنجاست می ه زمینی کهتک
 ی ماجراست همه

 خندم به آنها  می و چقدر
 گذرم هنوز جنگ در آن النه کرده می وقتی از این دیار

 شود  می تنها چیزی که عوی
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 تکه زمین است 
 آیند می میرند و برای تکه زمین به دنیا می هایی که برای تکه زمین و انسان

 مین ناچیز هستند گویی همه در خدمت تکه ز
 خندم با شلیک تیرهایشان می و چقدر

 موسیقی دلنواز من است 
 توپ توپ فنگ فنگ بنگ بنگ

 و صدای مردن مردانی که از حماقت سرشارند
 که ما همه انسانیم

 این مرزها را خودمان کشیدیم
 سوتر سوتر باشند یا آن کند این می چه فرقی

 که ما همه انسانیم
 ست در خدمت ما نه ما در خدمت آنو این زمین ا

 و ما همه انسانیم
 ایم ایی که خود کشیده و فراموش کار از کرده

 و حال بالی جانمان گشته
 داری است این دیار مادر چقدر دیار خنده
 نشینم می من هرگاه به تماشایش

 خندم می فقط
 های دیگرند هایی که اسیر انسان خندم به انسان می
 هایی که اسیر قدرت یکدیگرند د به انسانخند می
 شود اگر مرزی نباشد و سرزمینی وطن نباشد می و چه

 ی من باشد و همه جای زمین خانه
 شود اگر مانند کودکان تمام دنیا یکی باشیم می چه
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 زبانمان یکی باشد
 اعمالمان یکی و دنیایمان یکی باشد

 مان بر سر یک چیز باشد  همه گریه
 مان یک معنی داشته باشد تک ی تک هو خند

 غذایمان یک رنگ داشته باشد
 شود اگر دنیای به این بزرگی جای همه باشد می چه
 شود اگر بخندیم و بخندانیم می چه

 م و بگریانیمینه بگری
 ی انسان را بینی دنیای فرسوده می مادرم

 دنیای حسودی که دوست دارد تنها بسوزاند
 ا بشکند، ببلعد، بخشکاند دوست دارد تنه

 بزند، بتازانند دوست دارد تنها بجنگد،
 زند تا تنها شود می کشد و می و آنقدر

 تنها شود و مر  انسانیت فرا رسد
 مر  گردد مهربانی بمیرد و عشق زنده به گور شود و محبت جوان

 ی پشیمانی دستش بگیرد و د  کند و بمیرد روز کاسه آن
 ه از روزگار محو شودو انسان برای همیش
 و به تاریا س،رده شود

 بینم می بینی مادر اینجا من در ورای روزگار قبرستان را می
 روزگار جنگ و خون و اسلحه

 اند ها در آن خفته های که انسان دنیایی پر از گورستاناش و عاقبت
 و سردی روزگار و تاریکی زمانه
 ها و این است عاقبت روزگار انسان
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 کند می ی دلم النه آید در گوشه یم غم
 شود می نشین چشمانم  آید و چله می اشک
 اندازد می آید و در گلویم توری می بغش

 کشد می و شکارش که نشست صیاد تورش از هر سو
 گناه  نفسی بکشد دهد تا بی و امان نمی
 گیرد می و رمقش را
 پناه های من بی هق و هق

 نی که چشم به روزگار باز نکرده به حال کودکا
 اند شان تا ابد خفته در آغوش مادران

 شان به خون کشیده شده ی عروسی و جوانانی رعنا که حجله
 زنند سوزند و دم نمی می و دخترانی که در غم یار

 ها اشک شده شان از زندگی رعشه مادرانی که سهم
 که کمرشان شکسته و پدرانی

 اند اند که تنها به امید دیدار ابدی زنده تحرکیهای م همه مرده 
 خندد  می و این سو روزگاری که

 و زمینی که از بلعیدن جسد کودکان و جوانان شادمان است
 اند همان زمینی که برایش جانشان را داده

 گیرد می همان تکه خاکی که انگشت را با عسل گاز
 همان زمین و همان خاک

 ینی ب می بینی مادر می
 پس گریه نکن

 نگو ننال
 این تمام غیرت زمین است
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 مادرم
 دستت را به دستانم بده
 دستت را به دستانش بده
 دستانش را به دستانش بده
 و دست و دست و دست 

 مرزی و عشق و بوسه و دنیای بی
 رها از خاک و تعصب
 رها از هر تحجر

 و تنها سوار بر موآ عشقی کودکانه
 این است راه رهایی

 ی سالمتی وش بودن شکرانهخ
 مادرم من ناسالمم

 فهمم و چون ناسالمم این دنیای زشت را نمی
 فهمم می من فقط صدای بوسه را

 و صدای دست زدن و رقصیدن و کوبیدن را
 بر روی همان زمینی که مکنده است

 و من ناسالمم 
 فهمم چقدر حقیر است می و

 ثروت و مرز قدرت، روزگار،
 اند و گریزی نیست مر  را و همه رفتنی

 ماند تنها هنر مردانی است که عشق  می و آنچه
 در پس مغزشان خانه کرده

 ماند زمینی است سرد و خاکی است خاموش می و آنچه
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 گاه در این دنیا نبودی  گویی هیچ
 و من ناسالمم

 و عقلم ناسالمم است
 خود کنی با می اما انسان سالم چه

 بری می دزدی و خوری،می کشی،می می
 آیا عشق برایت کافی نبود  چرا؟
 آیا جایت تنگ بود چرا؟
 و چرا؟

 مو من ناسالم
 ای انسان سالم با عقل سالمت

 ایی بایست و در یاب لحظه
 باد زندگی تو را بلعیده گرد

 رهایش کن تا تو را رها کند
 و با نسیم باش برقا و بخند و بخوان

 ندن انسان سالم من ناتوانم از خوا
 انسان سالم من ناتوانم از رقصیدن
 انسان سالم من ناتوانم از عشق
 پس تو روزگار پر از آن کن 

 جای من را هم پرکن
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 ردخت

 برد می کشد و با چشمانش مرا با خود می دستانم را
 کودک زیبای بیمارم

 کنی کجاست؟ می گاه یاد ات که آن را گاه و بی رفیق دیرینه
 دهی نشان نمیآن را به مادرت 

 چرا مادر؟ خاطرت را با من پرواز بده
 رهایش کن آن خیال پا بسته را 

 بس،ارمام روح اسیرت را به من بس،ار تا او را به رفیق دیرینه
 پرواز دادم
 رها کردم
 آزاد نمودم

 ولی آنچه دیدم جز تکه درختی خشکیده نبود
 نخلی که سرش را بمب ربوده بود

 رفیق توست؟ سر مادر این نخل بی
 آری مادرم-

 سرش را روزگار از او ربوده
 اند  و پاهایش اسیر خاک

 او همچون من تکه چوبی است
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 که اسیر بالین گشته
 و باید بماند 

 بماند تا روز و شب بگذرد
 بگذرد و بگذرد
 و ب،وسد و ب،وسد

 مادر این سرنوشت ماست
 سر و اسیر خاک های بی تن 
 غش و آه و دردو باز داستان تکراریه ب 

 ناله و فغان و اشک
 و سهم روزگار از او و سهم او از روزگار

 ی پر درد و قصه
 ی پر رنج غصه

 امان پسرک های بی های تکراریه خنده و باز داستان
 خندد می شود و می صدا و نخلی که با او هم

 خندد  می خندد و می
 شنود او را  می گذرد دهقانی و می و
 بیند چوبی را که باید اسیر آتش شود می و
 زند تبرش بر قد بلند نخل می
 اش راشکند غرور چند ساله می و
 شکند می شکند و می و او

 خندد می چنان اما هم
 گردد می شود و راهی آتش می هیزمی
 خندد می چنان اما هم
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 سوزد می شود و می زغالی
 خندد می چنان اما هم
 و دستان کودک خیابان را شود  می گرما

 کارگر خسته را 
 و مادر درمانده را 

 دهد می شفا
 خندد می چنان او هم

 خندم می و من هم
 به پایان خوش نخل

 به پایان خوش بختو خندد  می و کودکم
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 بوهس 

 شود  می پسرکم صبن که
 زمان آبتنی من در چشمان توست

 دوست ندارم نجات یابم 
 م در دریای سیاه چشمانتدوست دارم غر  شو

 ات را بنوازم و بمیرم و دست ناتوان و اعیف
 دوست دارم غر  شوم در اقیانوس بیکران تمنایت
 و بمیرم و ریسمانی لبانم را به صورتت بدوزد

 تا ابدیت بوسه بزنم
 بنوازم و بوسه بزنم
 بنوازم و بوسه بزنم

 پسرکم بیا به رویای با هم بودنمان 
 ب،رس  و شیرین زبانانه
 بوسه چیست؟

 و من جوابی دهمت عاشقانه
 بوسه زیباترین کمان پرودگار است

 دوزد می که تیرش لبی را به قلبی
 سوزد می تیری زهرین که جان را
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 و دیو را فرشتهسنگ را شیشه 
 کند می و جهان را بهشته

 بوسه اتصال سرشتی است که خاک بود
 و همه از آن بودند
 دوباره به هم پیوند بخورداش اره ند تا ارهک می و حال غلیان

 و سیمرغ وجود بشریت شود 
 و انسانیت خفته در پس هزاران سال به پرواز درآید

 و به اوآ ماورای بشریت برسد
 خورد آید پیوند نمی رحم تکه خاکی که نمی و چه بی

 شود که تنها در قعر چاه زمانه رها شده می و در آخر تکه گلی خشک
چه دل سنگ و مغرور تکه گلی سفید که خود را الیق پیوند خوردن با تکه گل و 

 داند سیاه نمی
 ماند می و تنها نقطه سفید

 شود زند و یکی نمی داند بوسه نمی می و چه جاهل خاکی که پیوند را گناه
 و پایانش حسرت و آه است 

 یافتهزند سیمرغ خاکی که توان پرواز  می قههو چه مستانه قه 
 نازد می تازد و چه می رود و چه می و چه

www.takbook.com



 مارداهن

75 

 

 عشق

 گیرد می دوباره دلم
 شود سنگ صبورم می و کاغذ

 کاغذی که جانی ندارد 
 کند می و قلمی که سیاه
 دل نازک کاغذ را

 بری پسرکم امروز مادر را به سفر دل نمی
 خری غم سنگین دلش را به جان نمی

 رهی مرا از چارچوب تن نمی
 پری شوی نمی رها نمی
 شود جانت بال نمیدست بی

 شود پای ناتوانت پا نمی
 شود جان نمی
 شود  شود نمی نمی
 روم جان مادرت جان مادرم می
 برم می روم و امروز من تو را دل به دل می

 شوی می امروز همسفر عشق
 شود می امروز همسفرت عشق

 گر که امروز دورتر شده دستی نوازش

www.takbook.com



 مارداهن

76 

 و قلبی مهربان که امروز پیرتر شده
 کنم می و من که خود را رها

 در دنیا 
 رو است عشق سیه تا نبینم که

 تا نبینم که قاچاقی دل 
 ها  بر سر کوچه

 فروشد می قلب
 و لبخند غیرت که در گیر و دار زمانه 

 شود می محو
 مادرم 

 رهایی را دوست دارم
 پرستم می آزادی را
 امروز اسیر اسارت دیروز است اما آزادی

 و اسارت دیروز فارغ از رهایی امروز است
 مادرم

 شود می امروز عشق بر سر دیوارها دار
 شود می و شعر عشا  داد
 شود می موسیقی مهر فریاد
 شود می و جوشش خون آزاد
 شود می و غم یتیم نماد
 شود می و گریه شعار

 شود می و دزد سوار اسب مراد
 شود می تان در بهارزمس
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 زمستان

 خواهم می زمستان را بسیار
 زمستانی پراز سرما پر از باران 
 رانزمستانی پر از چتران آن یا
 غوغای شاگردان از پر از آرامش نیمکت پس 
 نیخبنداسرما و  زمستانی پر از برف و

 پایان  زمستانی پر از ابرهای بی
 لرزش دستان آن زمستانی پر از 

 باد طوفان پر از   ی پر اززمستان
 زمستانی پر از شادی و فریاد

 زمستانی به دور از تابش خورشید
 زمستانی پر از نور و پر از امید

 و تو کودک مادر جان
 پس از باد و پس از باران

 پس از برف و پس از طوفان
 بستان خواهی؟ می چه

 یا گل و صحرا و کوهستان
 خواهی می چه
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 بگو جان مادرجان
 ای مادر من 

 پس از آن بارش سنگین
 کمانی گنبدین، رنگینبخواهم 
 ننگین چادر  به دور از

 دلم خواهد فقط رنگ و فقط آهنگ
 آسمانی شوع و شنگدلم خواهد 
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 دنیای دیگر

 فرزندم آرام جانم تمام زندگیم
 پرسد می نگاهت باز سوالی

 سوالی از بودن یا نبودن 
 کشد می بگو با مادر آنچه درونت فریاد
 مادرم ای عزیزتر از جانم
 کشد می پرشسی درونم زبانه

 پرسشی از بودن یا نبودن دنیا
 پرسشی از مر  وآن دنیا
 گفت نه می کرد و می چشمی را دیدم که دلبری
 گفت نه می تنی دیدم که فروشی بود

 گفت نه می خندید و می دزدی را دیدم که بر ابری سوار مستانه
 گفت نه می چابید و می برد و می کشت و می م کهو مردی را دید

 گفت نه می عالمی را دیدم که
 اما مستی را دیدم که عقلی نداشت و گفت آری

 تو با من بگو مادرجانم از جهان دیگر 
 پسرکم کودکم عزیزکم

 من به  زندگی آن دنیا دلخوشم
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 به رهایی تو از بدن
 به آغوش کشیدن رفتگان

 و جوانان رفتهبه عشق مادران 
 و به مهر فرزندان و پدران رفته
 به خوشی شادی آرامش و رهایی

 رسد آن می و سخت ایمان دارم که
 ترسم من از مر  نمی

 من به مر  هم دلخوشم
 از این دنیاست  به مرگی که راه رهایی ما
 به آرامش و راهی برای رسیدن
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